Overeenkomst zaalgebruik dorpshuis de Glaan
oDe zaal van het dorpshuis kan uitsluitend gebruikt worden door inwoners van Glane of behorend
bij het gebied Glane .
oDe zaal kan gebruikt worden voor gezelschappen tot maximaal 80 personen.
oBij zaalgebruik wordt per dagdeel 15,00 euro vergoeding gevraagd tbv gas water en licht.
oLive muziek is nooit toegestaan. De gebruiker zal geen discotheken inhuren noch eigen audioapparatuur gebruiken.
oDe gebruiker draagt er zorg voor dat omwonenden geen overlast van bezoekers, afval of geluid
ondervinden.
oDe gebruiker stelt bij het ontvangen van de sleutel een bedrag van EUR 50, - borg.
oBij terechte klachten van omwonenden of het niet nakomen van bovenstaande afspraken vervalt
de EUR 50,- borg aan de gebruiker.
oSluitingstijd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tot maximaal 23:00. Na 23:00 is het
zowel binnen als buiten stil ( zie APV).
oIn overleg met de beheerder kan worden afgesproken dat de ochtend of middag tevoren en/of
de dag erna wordt gebruikt voor het voorbereiden of schoonmaken van de zaal eventuele eigen
tent mogelijk na overleg met beheer.
oHet zaalgebruik geldt uitsluitend voor de zaal, keuken, sanitair en het speelveld met het
gebruik van de speeltoestellen, tevens voor normaal gebruik van water, gas en elektra.
oDe zaal, keuken en sanitair worden na gebruik weer schoon en gebruiksklaar opgeleverd (tenzij
dit is afgekocht met de borgsom).
oIn het gehele dorpshuis geldt een wettelijk rookverbod volgens de tabakswet. oEventueel
tijdens het gebruik beschadigde opstal of inventaris wordt door de gebruiker
vergoed.
obeheerder kan tot 1 week na gebruik nog schade constateren en verhalen op de gebruiker.
oGebruik van eigen kook- of bak apparatuur alleen in overleg met de beheerder i v m mogelijk
elektrische (over)belasting.
oDe gebruiker draagt zelf zorg voor het afvoeren van het afval (in de daarvoor bestemde
container en glas in de glasbak).
oDe rekening zal na de verhuur opgemaakt worden i v m de verplichte afname van fris- en licht
alcoholische dranken. Sterke drank mag niet aanwezig zijn in het dorpshuis.

oVoor en na het gebruik zal de beheerder met U een inspectie ronde houden, met de nodige
uitleg over het gebruik van het dorpshuis.
oTevens ligt er een kopie van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening op gesteld door de
gemeente Losser in de keuken van het dorpshuis.

Met name artikel 2.3.1.4 geluidshinder. euro voldaan
Voor akkoord, d.d.................................... beheerder
Gebruiker:.................................................... ...........................................
Borgsom a 50,00 Namens de

